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           डार्वसनचे कुटुुंब  
   12 फेब्रवुारी 1809 रोजी, रर्ववारी डार्वसन कुटुुंबा  
एका मुलाचा जन्म झाला. डार्वसन कुटुुंब इुंग्लुंडमधील 
वेर्ल् शहराच्या ्ीमेवर श्रूजबरी शहरानजजक राहा . 
तयाुंनी आपर्लया मुलाचें नाव च्रार्ल्स रॉबटस अ्े ठेवले. 
काही काळानुं र हाच मुलगा एक मोठा नन्गस ्ुंशोधक 
बनला. जगा ील महान वैज्ञाननकाुंमध्ये तयाची गणना 
होऊ लागली. डार्वसनच्या घराचे नाव हो  े“माउुं ट”. या 
घरा्मोरून ्ेवनस नदी वाहा  अ्े. चार्ल्स आपला 
मोठा भाऊ इरॅस्म्, आख्रण बहहणी मेररअन, कॅरोलाईन 
आख्रण ्ु्न एललझाबेथ याुंच्या्ोब  मोठा झाला. 
एलमली कॅथेराइन ही तयाची बहीण तयाच्यापेक्षा फक्त 
एकाच वर्ासन ेलहान हो ी. या मलुाुंची आई ्ु्ान्नाह 
नेहमी पलुंगावर आजारी पडून अ्े. न चे प ी रॉबटस 
याुंना न च्या  ब्ये ीची चचुं ा वाट  अ्े. रॉबटस हे एक 
श्रीमुं  डॉक्टर हो े. तयाुंच्या ्हा फूट उुंच आख्रण 330 
पौंड वजन अ्लेर्लया चधप्पाड शरीरामुळे चार्ल्सला 
तयाुंचा धाक वाट  अ्े. च्रार्ल्सन ेएवढा अवाढव्य माणू् 
तयाच्या ्ुंपूणस आयुष्या  कधी पाहहला नाही.   

     आजोबाुंच्या पावलावर पाऊल  
    चार्ल्सच ेआईवडील दोघेही प्रन र्ि  कुटुुंबाुं ून आले 
हो े. चार्ल्सच्या आईचे वडील, जोलशया वेड्जवुड, हे 
मा ीच्या भाुंड्याुंचे उतपादन करणारे कुशल उद्योजक 
हो े. चार्ल्सच्या वडडलाुंचे वडील, इरॅस्म् डार्वसन, हे एक 
्न्माननीय ्ुंशोधक आख्रण लेखक हो े. या दोघाुंना 
नन्गास ील वैर्वध्याची भुरळ पड  अ्े. इरॅस्म्ने 
तयावर एक पुस् कही ललहहले. तया  तयाुंनी म्हटले की 
‘जीवाुंमध्ये झालेर्लया बदलाुंमळेु ककुं वा उत्ाुं ीमुळे ्षृ्टी  
जीवाुंच ेवैर्वध्य हद्ून ये े.’ तयाुंनी प्रल्द्ध स्वीडीश 
्ुंशोधक कालस ललनेय् याुंच्या कामावर एक कर्व ा 
ललहहली. ललनेय्ने ्वस वनस्प ीुंचे वेगवेगळ्या 
प्रजा ीुंमध्ये वगीकरण केले हो े. प्रतयेक प्रजा ीला 
तयाने नावही हदले हो े.  

चार्ल्सचे आजोबा, इरॅस्म् 
डार्वसन (1731-1802) हे 
एक नावाजलेले ्ुंशोधक 
आख्रण लेखक हो े. तयाुंना 
्म्राट जॉजस III याुंचे डॉक्टर 
म्हणून काम करण्या्ाठी 
बोलावण्या  आले. पण   
1784 ्ाली  े 
स्टॅफडसशायर प्राुं ा  डॉक्टर 
म्हणून काम करू लागले. 
तयाुंनी भरपरू धन कमावले. 
शरीराने  े इ के जाड हो े 
की तयाुंचे पोट मावण्या्ाठी 
जेवणाच्या टेबलचा काही 
भाग कापावा लागला.  े 
चार्ल्सचे दु् रे आजोबा, 
जोलशया वेड्जवडु, याुंचे 
घननि लमत्र हो े.  



             अलभनव काम    
    लहान अ् ाना चार्ल्सने आपर्लया आजोबाुंनी ललहहलेली 
पुस् के वाचली. तयाने इ र काही नन्गस ्ुंशोधकाुंचीही पुस् के 
वाचली.  रुण वया   ो जगप्रवा्ाला गेला आख्रण वेगवेगळ्या 
बेटाुंवरील वनस्प ी व प्राण्याुंचा अभ्या् तयाने केला. बऱ्याच 
वर्ाांनुं र तयाने एक पुस् क ललहहले-ऑन द ओररजीन ऑफ 
स्पे्ीज. वनस्प ी आख्रण प्राणी याुंच्या र्वर्वध प्रजा ी कशा 
उतपन्न झार्लया, याचे गूढ तयाने या पुस् का  उकलले.  

डार्वसनच्या ्ाुंन कारक र्वचाराुंनी लोकाुंचा जगाकड े
पाहाण्याचा दृर्ष्टकोन बदलून टाकला. मनुष्यप्राणी क्ा 
र्वकल्  झाला, यावरही डार्वसनने भाष्य केले. ्ुरुवा ीला 
तयाच्या या पुस् कावर बरीच चचास झाली, पुस् काला 
र्वरोध्ुद्धा झाला. पण बहु ेक ्ुंशोधकाुंना तयाच्या शोधाच े
महत्त्व  ातकाळ लक्षा  आले. ्जीवाुंचा र्वका् क्ा झाला, 
हे वैज्ञाननक पद्ध ी वापरून ्मज  अ्र्लयान ेडार्वसनच्या 
र्वचाराुंना लवकरच मान्य ा लमळाली.   

चार्ल्स आख्रण एलमली 
कॅथेराइन, ही भावुंडे 
डार्वसन कुटुुंबा  वयाने 
्वास  लहान हो ी. 
तयाुंची आई आजारी 
आख्रण अशक्त हो ी.  ी 
घराच्या बाहेरही जाऊ 
शक  न्े. डार्वसनचे 
वडील आख्रण डार्वसनची 
मोठी बहीण कॅरोलाईन 
याुंनीच डार्वसन आख्रण 
कॅथेराइनचा ्ाुंभाळ 
केला.   



          बालपणीची कडक लशस्  
    डॉ. रॉबटस डार्वसन कडक लशस् ीचे भोके्त हो े. 
तयाुंचे घरा  अ्णे फार्े कुणाला रुच  न्े. पण 
चार्ल्स तयाुंचा आदर कर  अ्े.  ो म्हणे, “माझ े
वडील अतयुं  शहाणे आख्रण ्मुंज् आहे .” 

      बहहणीुंकडून ्ाुंभाळ  
   मुलाुंची आई अशक्त व दबुसल अ्र्लयामुळे 
घरा ील मोठ्या मुलीच घर आख्रण लहान मुलाुंना 
्ाुंभाळ  अ् . आई ननधन पावली  ेव्हा चार्ल्स 
फक्त आठ वर्ाांचा हो ा.  ो मोठा झाला  ेव्हा 
तयाच्याकड ेआईच्या फारशा आठवणी लशर्ललक 
नव्हतया. आपर्लया बालपणीच्या खोड्याुंच्या कहाण्या 
तयाला मोठी बहीण कॅरोलाईन हहच्याकडून 
्मजर्लया. कॅरोलाईन अभ्या्ा  खूप हुशार हो ी. 
 ी आपर्लया लहान भावाुंना अभ्या्ा  मद  कर  
अ्े.   

चार्ल्स छोटा हो ा  ेव्हा 
श्रजूबरी शहरा  बऱ्याचदा 
्ैननक हद्  अ् . 1815 
्ाली इुंग्लुंड आख्रण फ्रान्् 
याुंच्या  वॉटलूसची लढाई 
झाली. तया काळा  चार्ल्स 
आख्रण तयाच्या भावुंडाुंना 
रस्तयावरून जाणाऱ्या 
्ैननकाुंची कवाय  बघायला 
फार आवड  अ्े.    



चार्ल्सच्या खोड्याुंमळेु ्वस त्रस्  हो  अ् . 
कॅरोलाईनने चार्ल्सला ्ुधारण्याचे खूप प्रयत्न केले. 
घरा  काही दखुाप ी ककुं वा त्रा्दायक गोष्टी घडर्लया 
की बहीण नहेमी चार्ल्सलाच दोर्ी ठरव  अ्े. यामळेु 
कॅरोलाईन खूप हुशार आख्रण दयाळू आहे, अ्े वाटले 
 री चार्ल्सचे न च्याशी वादही हो .  

        चार्ल्सच ेवॉटलूस 
बालपणी घराच्या ख्रखडकी ून बाहेर हद्णारी 

्ैननकाुंची कवाय  चार्ल्सला कायम आठवणी  
राहहली. 1815 ्ाली इुंजग्लश खाडीपललकड ेइुंग्लुंडचे 
ड्यूक ऑफ वेललुंग्टन फ्रान््च्या नेपोललयन 
बोनापाटसर्वरुद्ध लढण्या्ाठी  यार हो े. ब्रब्रटनच्या 
लोकाुंना भय हो  ेकी वेललुंग्टनची हार झाली  र 
नेपोललयन इुंग्लुंडवर आ्मण करेल. अ्े झाले  र 
श्रूजबरीच्या बचावा्ाठी स्थाननक ्ैन्याला बोलवावे 
लागले अ् े. पण शेवटी वेललुंग्टन वॉटलूसच्या लढाई  
र्वजयी झाले. नुं र ककतयेक हदव् लोक हा र्वजय 
्ाजरा कर  हो े. ही घटना ्हा वर्ाांच्या चार्ल्सच्या 
मना  कायम घर करून राहहली.    

      दयाळूपणाच ेमहत्त्व 

चार्ल्सच्या बहहणी तयाच्याप्र ी खूप दयाळू 
होतया. डार्वसन कुटुुंब दयाळूपणाला खूप महत्त्व दे  
अ् . तयाुंनी चार्ल्सला केवळ माण्ाुंप्र ीच नाही  र 
प्राण्याुंप्र ीही दया दाखवण्या् लशकवले हो े. र्वज्ञान-
 ुंत्रज्ञाना ील र्वका्ाने गरीब-श्रीमुं  अशा ्वाांचेच 
हह  होईल, अ्े डार्वसन आख्रण वेड्जवुड या दोन्ही 
कुटुुंबाुंच ेम  हो े. जोलशया वेड्जवडु याुंनी आपर्लया 
मुलाुंना नेहमी मानव ावादी राहाण्या् लशकवले हो े. 
तयाुंना गुलामचगरी प्रथेर्वर्यी चीड हो ी. 
गुलामचगरीर्वरोधी आुंदोलनाच्या ्मथसनाथस तयाुंनी  
मा ीपा्ून एक खा् चचन्ह बनवले हो े.  

आजोबा वेड्जवडु 

जोलशया वेड्जवडु 
(1730-95) याुंनी मा ीची 
भाुंडी बनवण्याच्या 
व्यव्ाया  भरपरू कमाई 
केली. तयाुंच्या मुलीने रॉबटस 
डार्वसनशी लग्न केले आख्रण 
मग चार्ल्सचा जन्म झाला. 
चार्ल्सच्या आईला न च्या 
कुटुुंबाप्र ी अलभमान हो ा. 
 ी चार्ल्सला म्हणे की 
तयाचे आजोबा, जोलशया 
्म्राट जॉजस III याुंची पत्नी 
शालसट याुंना भेटले हो े. 
महाराणीुंना जोलशया याुंची 
 पककरी मा ीची भाुंडी 
प्ुं  पडली (तयाुंना 
‘महाराणीची भाुंडी’ हे नाव 
पडले). चार्ल्स लमत्राुंना ्ाुंगे 
की तयाचे आजोबा 
महाराणीुंचे लमत्र आहे .  

द:ुखदायक आठवण 

चार्ल्सला बालपणीची 
एक द:ुखद घटना आठव े. 
 ो कॅरोलाईनच्या कुशी  
ब्ला हो ा.  ी ्ुरीने ्ुंते्र 
काप  हो ी. अचानक 
ख्रखडकीजवळून एक गाय 
वेगाने पळाली. घाबरून 
चार्ल्सने उडी मारली. 
बहहणीच्या हा ा ील ्ुरी 
लागून चार्ल्सच्या हा ावर 
कापले गेले. या जखमेची 
खणू आयषु्यभर तयाच्या 
हा ावर राहहली.  



             रूण ्ुंग्राहक  

चार्ल्स पुस् क वाच  न्े  ेव्हा घराबाहेर बागे  जा  
अ्े.  ो डोंगराुंवर चढ  अ्े, जुंगला  ककुं वा शे ा  भटक  
अ्े. आयुष्यभर  ो अशी भटकुं  ी कर  राहहला – लहानपणी 
बागे  खळेला, धावला;  ारुण्या  नेमबाजी केली, लशकार 
केली, गळ टाकून मा्े पकडले, घोडसे्वारी केली; वदृ्धावस्थे  
दररोज दरूवर कफरायला गेला. तयाने ्भोव ालच्या 
पयासवरणाचे अगदी बारकाईन ेननरीक्षण केले.      

डार्वसन कुटुुंबा ील मुले जेव्हा बाहेर खेळायला जा   ेव्हा 
पर  ाना चार्ल्सचे ख्रख्े पाने, फूले, ककड,े दगडगोटे अशा 
वस् ूुंनी भरलेले अ् . नन्गास ील जे काही तयाला आकर्र्स  
करे, तयाुंचा ्ुंग्रह करण्याची तयाला खूप आवड हो ी. तयाच्या 
बहहणीुंनी तयाला दयाळूपणा लशकवला हो ा. तयामुळे  ो 
नेहमी म ृ ककडचे गोळा कर  अ्े.   

          खोली ील म्यख्रझयम 

या ्ोब च चार्ल्स गारगोट्या, खननजे, लशुंपले, नाणी, 
न ककटे हेदेखील गोळा कर  अ्े. चार्ल्सने या वस् ूुंना 
आपर्लया खोली  लशस् बद्ध री ीन ेमाुंडले. तयामळेु लवकरच 
तयाची खोली एखाद्या म्युख्रझयम्ारखी हद्ू लागली. बाहेर 
एखादी नवीन वस्  ूलमळार्लयावर  ो प्रथम तयाबद्दल माहह ी 
गोळा कर  अ्े. तयाला  ी वस्  ूठेवावीशी वाटली  र  ो 
तया वस् ूला एका टे्रमध्ये ठेवून तयावर लेबल चचकटव  अ्े. 
मग  ी वस्  ूएका डब्या  ठेव  अ्े. वैज्ञाननकाुंना आपले 
काम काळजीपूवसक आख्रण अचूकपणे करावे लाग े. हे कौशर्लय 
चार्ल्सला नन्गस :च लमळाले हो े.  

            नन्गासचे लशक्षण 

उन्हाळ्या  चार्ल्स एका जुन्या खाणीच्या  ळाशी गेला. 
न थे  ो लहान पाली-्रड ेपकड  अ्े.  ो घराच्या बागे ही 
जा  अ्े. न थे खड्डा खण ाना,  ण उपटून काढ ाना  ो 
वनस्प ीुंची नावे ओळखायला लशकला.  

   फक्त एक अुंड े
  
आपला ्ुंग्रह 
वाढवण्या्ाठी 
चार्ल्सने एकदा एका 
घरट्या ून पक्ष्याची 
्गळी अुंडी काढून 
घे ली. हे बघनू 
तयाची बहीण 
तयाच्यावर रागावली. 
न ने तयाला फक्त 
एकच अुंडे घ्यायला 
्ाुंचग ले आख्रण 
बाकीची अुंडी पनु्हा 
घरट्या  ठेवायला 
लावली. तयानुं र 
चार्ल्सने हा ननयम 
क्ोशीने पाळला. 
आजच्या काळा   र 
आपण घरट्याला 
हा  लावणेही योग्य 
नाही, अ्े मान ो.   



लवकरच  ो बागे ील ्गळी फुले, शे ा ील वनस्प ी 
आख्रण  ण याुंची नाव ेओळखू लागला. रोपटी कशी उगव ा , 
तया ून पुन्हा बीज ेकशी बन ा , हवा व पक्षी ही बीज ेदरू 
अुं रावर क् ेवाहून ने ा , न थे ही बीज ेपुन्हा रुजून नवी 
रोपटी कशी उगव ा  हे ्गळुं चार्ल्सला ्मजू लागले.  

             ्ुपीक कर्लपना  
एक हदव् चार्ल्स मोठ्या खुशी  बागे ून घरी दौड  

आला. तयाने वडडलाुंना ्ाुंचग ले की बागे ून चोरी झालेर्लया 
फळाुंचा पत्ता तयाला लागला आहे. तयाच्या वडडलाुंना याचे मोठे 
नवल वाटले. शेवटी चार्ल्सने कबलू केले की  ी फळे तयानेच 
चोरली हो ी. कॅरोलाईनला हे ऐकून चार्ल्सचा खूप राग आला, 
पण तयाुंचे वडील मात्र रागावले नाही . चार्ल्सच्या डोक्या  
अनेक ्ुपीक कर्लपना ये  अ् . तयामुळे डॉ. डार्वसन याुंना 
आपर्लया मुलाच्या कर्लपनाशक्तीचे कौ कु वाटे. पुढे जाऊन 
चार्ल्सला याचा उपयोगच होईल, अ्े तयाुंना वाटले.  

चार्ल्स आपर्लया वस् ूुंचे नमुने 
टे्र आख्रण डब्याुंमध्ये ठेव  
अ्े.  ो म ृ झालेले ककड े
जमव  अ्े. मग तयाने 
लॉरेल आख्रण कण्हेरीच्या 
झुडुपाुंची पाने वापरून जजवुं  
ककड्याुंना वेदनारहह  मरण 
देण्याची पद्ध  शोधली. 
चार्ल्सला प्रतयेक वनस्प ी 
आख्रण प्राण्याचे लॅहटन नाव 
माहह  हो े. पण  री  ो 
नमुन्याुंना स्व :ची 
जीवशास्त्रीय नावे दे  अ्े. 
चार्ल्सचा बीटल ककड्याुंचा 
्ुंग्रह आजदेखील पाहायला 
लमळ ो. प्रतयेक नमुन्यावर 
तयाने पेनने ्ुबकपणे आपले 
नाव ललहहलेले आहे.   



           शाळेच ेहदव्  

चार्ल्सच्या खोड्या वाढू लागर्लयावर कुटुुंबाने तयाला 
शाळे  पाठवण्याचा ननणसय घे ला.1817 ्ाली व्ुं  
ऋ ू   ो श्रूजबरी हाय स्ट्रीट शाळे  जाऊ लागला. 
चार्ल्सला अभ्या्ा  फारशी ग ी नव्ह ी. पण तयाला 
इ र मुलाुंच्या ्ुंग ी  आनुंद वाट  अ्े.  ो तयाुंना 
आपर्लया कार्लपननक गोष्टी ऐकव  ब्े.   

शाळेच्या पहहर्लया वर्ास  उन्हाळ्याच्या हदव्ाुं  
चार्ल्सच्या आईचा मतृयू झाला.  वे्हा चार्ल्स ्ाडआेठ 
वर्ाांचा हो ा. पुढच्याच वर्ी  ो आपला भाऊ, इरॅस्म् 
याच्या्ोब  श्रजूबरी ग्रामर स्कूलमध्ये जाऊ लागला. 
मुख्याध्यापक डॉ. ्ॅम्यअुल बटलर याुंनी या शाळेला 
आदराचे स्थान प्राप्त करून हदले हो े. चार्ल्सची ही शाळा 
घराजवळच हो ी. पण दोघे भाऊ मात्र व् ीगहृा  राहा  
आख्रण आठवड्याच्या शेवटी घरी जा . काही वेळा चार्ल्स 
मधर्लयाच हदवशी ्ुंध्याकाळी घरी जाई आख्रण रात्री वेगान े
धाव  व् ीगहृाचा दरवाजा बुंद होण्याअगोदर पर  येई.   

चार्ल्सला प्राण्याुंचा अभ्या् 
करायला आवड  अ्े. 
लॅहटन आख्रण ग्रीक भार्ाुंचा 
अभ्या् करण्या  तयाला 
र् नव्ह ा. तयाचे लशक्षक 
तयाला अभ्या्ा  कच्चा 
्मज . चार्ल्स हा 
्वस् ाधारण मुलगा आहे, 
अ्े  े म्हण . तयाच्या 
लमत्राुंना तयाच्या कहाण्या 
ऐकायला आवडे. 
‘आपर्लयाकडे शुंभर वरे् जनेु 
रोमन काळा ील नाणे आहे, 
आपर्लयाकडे एक अ्ा द्रव 
आहे जो फुलाुंवर टाकला 
की फुलाुंचा रुंग बदल ो’ 
अशा कार्लपननक कहाण्या 
 ो लमत्राुंना ्ाुंग  अ्े.   



          बागे ील प्रयोगशाळा  
आपली शाळा ्ुंशोधन कायास् ाठी आपर्लयाला पुरे्े 

प्रलशक्षक्ष  कर  नाही, अ्े चार्ल्सला वाटू लागले.  ो न थे 
लॅहटन, ग्रीक, भूगोल आख्रण प्राचीन इन हा् लशकला; पण 
र्वज्ञान लशकला नाही. मुख्याध्यापक आख्रण तयाचे वडील हे 
दोघे चार्ल्सच्या अभ्या्ा ील प्रग ीवर नाखूर् हो .े डॉ. 
बटलर याुंना दोघा डार्वसन भावाुंच्या कराम ीुंबद्दल 
कळर्लयावर  र पररजस्थ ी आणखीनच ब्रबघडली.  

इरॅस्म्ला र्ायनशास्त्राची आवड हो ी. तयाने 
वडडलाुंपाशी हट्ट धरून बागे  एका शेडमध्ये प्रयोगशाळा 
उभारली. चार्ल्सच्या मद ीने  ो फावर्लया वळेा  प्रयोग 
करू लागला. मुख्याध्यापक बटलर याुंनी तयाुंना 
‘र्ायनाुंशी खळूे नका’ अ्ा धोक्याचा इशारा हदला. 

चार्ल्सचा भाऊ, इरॅस्म् 
हा एक उत्ाही 
प्रयोगक ास हो ा. 
बागे ील शडेमध्ये दोघा 
भावाुंनी उपकरणे जमवनू 
एक प्रयोगशाळा ्ुरू 
केली.  े न थे ्ाधे्ोपे 
प्रयोग कर . पररणामी, 
मुख्याध्यापकाुंनी ्ुंपणूस 
शाळे्मोर तयाुंची 
खरडपट्टी काढली. 
तयानुं र मुले चार्ल्सला 
“गॅ्” या नावाने चचडव ू
लागले.   



           ्ागरी ्फर  

    चार्ल्स आपर्लया भावाला तयाच्या प्रयोगाुंमध्ये मद  
कर  अ्े. पण नन्गसर्वज्ञान हीच तयाची खरी आवड 
हो ी. शाळेला ्ुट्टी लागली की  ो घरापा्ून दरू 
कफरायला जायचे ठरव  अ्े. 1819 च्या उन्हाळ्या  
तयाला अशी एक ्ुंधी लमळाली. एक लशक्षक आख्रण 
काही र्वद्याथी वरे्लश ककनाऱ्यावर कफरायला जाणार हो े. 
चार्ल्सही तयाुंच्या गटा  ्ामील झाला.  
    याअगोदर चार्ल्स अनेकदा कुटुुंबा्ोब  वेर्लश 
ककनाऱ्यावर पोहोण्या्ाठी गेला हो ा. यावळेी मात्र  ो 
कुटुुंबापा्ून दरू  ीन आठवड ेआपर्लया मना्ारख े
करायला, वागायला मोकळा हो ा.  ो न थे इ र 
मुलाु्ं ोब  ्मुद्रा  पोहोला, वाळू  धावला. ओहोटीच्या 
वेळी तयाने खडकाुंमध्ये लपलेले खेकड ेपकडले, वेगान े
इकड-ेन कड ेपोहोणाऱ्या छोट्या माशाुंची गुंम  पाहहली.    

   खडक आख्रण जीवाश्म 

अठराव्या श कापयां  
लोकाुंना वाटे की हे र्वश्व 
केवळ 6000 वरे् जनेु आहे. 
ही मान्य ा बायबलवर 
आधारर  हो ी. पण 
खडकाुंचा अभ्या् करणाऱ्या 
भूगभसशास्त्रज्ञाुंच्या म े, पथृ्वी 
यापेक्षाही खपू प्राचीन हो ी.   
पढेु खडकाुंमध्ये ्ापडणाऱ्या 
जीवाश्माुंवरून तया खडकाुंचे 
वय ओळखणे शक्य झाले.  



           जीवाश्माुंचे कोड े

न थे चार्ल्सने श्रॉपशायर प्राुं ा  न आढळलेले काही 
ककड ेआख्रण वनस्प ी पाहहर्लया.  ो खडकाुं ील जीवाश्म 
शोधून एका धारदार अवजाराने अलग करू लागला.  

चार्ल्सला जीवाश्माुंबद्दल खूप कु हूल हो े. पण 
कुणीही तयाला तया जीवाश्माुंची माहह ी देऊ शकले 
नाही . तयाच्या घराजवळील खाणमजूर खोदकाम 
कर ाना लमळणाऱ्या जीवाश्माुंबद्दल ्ाुंगायचे. मजूर ही 
जीवाश्मे आपर्लया घरी ्जावट करून ठेवायचे. चार्ल्सला 
अशा ्जावटी दाचगन्याुं  र् नव्ह ा. जीवाश्म हे प्राचीन 
्ागरी जीवाुंचे अवशेर् आहे , हे तयाला खात्रीपूवसक वाट  
अ्े. पण या जीवाुंचा मतृयू कधी झाला, याुंच्या्ारखेच 
जीव आजही अजस् तवा  आहे  का, हे तयाला जाणून 
घ्यायचे हो े. तया काळा  या प्रश्नाचे उत्तर ज्ञा  नव्ह े.  

चार्ल्सने आपले धारदार 
अवजार वापरून जीवाश्म 
खडकापा्ून अलग केले. 
तयाने ्ागरी जीव  
“अॅमोनाइट”चे जीवाश्म 
शोधनू काढले हो े.  



          वडे्जवडु कुटुुंबाशी गाठभेट 

चार्ल्सच्या घरापा्ून वेड्जवुड कुटुुंबाचे घर वी् मैल दरू 
हो .े डार्वसन कुटुुंबाचे आपर्लया ना लगाु्ं ोब  ्लोख्याचे ्ुंबुंध 
हो .े चार्ल्सच्या आईच्या आजारपणामुळे दोन कुटुुंबे एकमकेाुंना 
क्वचच च भेट . पण वाढहदव्, ख्रि्म् अशा प्र्ुंगी   े
एकमेकाुंना भेटवस् ू जरूर पाठव . वेड्जवुड कुटुुंब धनवान 
अ्र्लयामुळे तयाुंच्याकडून लमळणाऱ्या भेटवस्  ूर्वशेर् अ् .     

चार्ल्स दहा वर्ाांचा हो ा  ेव्हा एकदा वडडलाु्ं ोब  मामा 
जो् वडे्जवुड याुंना भेटण्या् गेला. वेड्जवुड याुंच्या हवेलीचे नाव 
हो े “मायेर हॉल”. ही हवेली शहरापा्ून दरू जुंगला  हो ी. 
घराच्या बागेची रचना प्रल्द्ध उद्यान ज्ज्ज्ञ ब्राउन याुंनी केली हो ी. 
बागे  एक छोटा  लाव हो ा. डार्वसनच्या मुलाुंना हवेली ील 
मैदान आख्रण बागे  खळेायला खूप आवड  अ्.े  े न थे धाव , 
घोडसे्वारी कर , पोह , मा्े पकड , नाव चालव . हहवाळ्या  
 े गोठलेर्लया  लावावर स्केहटुंग कर . वेड्जवडु याुंचा मा ीची 
भाुंडी बनवण्याचा उद्योग हवेलीपा्ून ्हा मैलाुंवर अ्लेर्लया 
एत्रुररया भागा  हो ा.      

             मामेबहीण एम्मा 
डार्वसन कुटुुंबा ील मुलाुंना आपर्लया मामाुंकडील मोकळे 

वा ावरण आवड  अ्.े न थे डॉ. डार्वसन याुंचा धाक नव्ह ा. 
मामा जो् कधी री रागव , पण  ेवढीच माया्ुद्धा कर . 
वेड्जवडु याुंची चार मुले आख्रण चार मुली वयाने चार्ल्सपेक्षा मोठी 
हो ी. चार्ल्स न थे गेला  ेव्हा  ीन मुले कुठे बाहेरगावी गेली 
हो ी. पण चार मुलीुंना आपर्लया आतयाचा हा मुलगा आवडला. 
चार्ल्सला चौघा मुलीुंपकैी एम्मा खपू आवडली.  ी चार्ल्सपेक्षा दहा 
महहने मोठी अ्ली  री वयान ेलहान वाट  अ्.े  

मायेर हॉलमध्ये चार्ल्सला नवीनच जग गव्ले. पुढच्या 
पाच वर्ाां   ो वेड्जवुड याुंच्याकड ेअनकेदा गेला. तया आनुंदी 
कुटुुंबा  ्ुंगी  ऐकण्या  आख्रण मामाशी गप्पा मारण्या  तयाची 
्ुंध्याकाळ छान जा  अ्.े  

   एम्मा वेड्जवडु 
 
चार्ल्सला आपली 
मामेबहीण एम्मा प्ुं  
हो ी.  ी अजागळ 
अ्ली  री हुशार आख्रण 
प्र्न्न हो ी. न ला 
न रुंदाजी आख्रण स्केहटुंग 
आवड  अ्े. न ला 
्ुंगी ा  र् हो ा. 
चार्ल्सला ्ुंगी  कळ  
न्ले  री  ो न चे 
र्पयानोवादन  न्मय ेने 
ऐक  अ्े. नुं र एम्मा 
प्रल्द्ध ्ुंगी कार चॉर्पन 
याुंच्याकडून ्ुंगी  
लशकली. चार्ल्सशी लग्न 
केर्लयावर न ने तयाच्या 
पत्राुंचे आख्रण पसु् काुंचे 
भार्ाुं र केले. एम्माला 
 ीन भार्ा अवग  
होतया. चार्ल्स केवळ 
इुंजग्लश ही एकच भार्ा 
जाण  हो ा. 

चार्ल्सला लशकारी  
र् हो ा. लशकारीला 
जाण्याची ्ुंधी  ो 
कधी ्ोड  न्े.   





              बुरशीचे कोड े

    1824 ्ालच्या उन्हाळ्या  चार्ल्स वेड्जवडु कुटुुंबा  दोन 
आठवड ेराहहला. याच काळा  चार्ल्स आख्रण मामा जो् 
एकमेकाुंना जास्  ओळखू लागले. मामाकड ेपसु् काुंचा मोठा 
्ुंग्रह हो ा. तयाुंनी चार्ल्सला भरपरू वाचन- र्वशेर् : 
नन्गसर्वर्यक वाचन- करण्याची प्रेरणा हदली. ध्रमोपदेशक 
चगर्लबटस व्हाइट याुंनी ललहहलेले नॅचुरल हहस्ट्री ऑफ ्ेलबोनस  हे 
तयाुंचे आवड े पसु् क हो .े चार्ल्सला तया ील पक्ष्याुंच ेवणसन 
एवढे भावले की ्वस लोक पक्षी ्ुंशोधक का बन  नाही , 
अ्ा प्रश्न तयाला पडला.   

च्रार्ल्स “मायेर हॉल” परर्राशी चाुंगलाच पररचच  
झाला. न थे दरवळेी तयाला ककटकाुंच्या, र्वशेर् : प ुंगाुंच्या, 
नवनव्या प्रजा ी ्ापड . चार्ल्सला मॉ्, दगडफूल आख्रण 
बुरशी या जीवाुंमध्येही रुची ननमासण झाली. बुरशीचे कोड ेकाही 
तयाला उलगड  नव्ह े.  ी इ र वनस्प ीुंपेक्षा वेगळीच वाटे. 
कदाचच  बुरशीला वनस्प ी म्हणणेच चकुीचे हो े. 

मामेबहीण एम्मा काही 
वेळा चार्ल्स् ोब  मा्े 
पकडण्या् जा  अ्े. 
न ने चार्ल्सला गळाला 
जजवुं  गाुंडूळ लावण्या् 
मनाई केली. चार्ल्सला 
ककड्याुंमध्ये खपू र् 
हो ा. नुं र तयाने गाुंडूळ 
आख्रण तयाुंचा मा ीवर 
होणार प्रभाव यावर खपू 
अभ्या् केला.    



           ्तयाचा पुजारी 
चार्ल्सला ननरीक्षण करण्या्ोब च नन्गास ील 

गोष्टी काम कशा कर ा , याचीही जजज्ञा्ा अ्े. 
बालपणी  ो लमत्राुंना कार्लपननक कहाण्या रुंगवून ्ाुंगे. 
पण खरुं र  ो ्तयाचा पुजारी हो ा. ्तय जाणून 
घेण्या्ाठी प्रथम वस्  ूकशा बन ा , तया काम कशा 
कर ा  हे जाणणे महत्त्वाचे हो े. मामा जो्न े
चार्ल्सला आपले अनुभव ललहहण्या्ाठी प्रेरर  केले. 
्रळ्ोपे, ्हज ललहह ा यावे, म्हणून चार्ल्सने प्रल्द्ध 
इुंजग्लश ्ाहहजतयक शेक््र्पयर आख्रण लमर्लटन याुंची 
पुस् के वाचली. 

       लशकार आख्रण मा्ेमारी  

चार्ल्स 16 वर्ाांचा झार्लयावर मोठ्याु्ं ोब  
तयाुंच्या खळेाुंमध्ये ्ामील होऊ लागला. मामा जो् 
हे उदार, उत्ाही ्ीडापटू हो े आख्रण हवेली  
लमत्राु्ं ोब  नेमबाजीचे खळे कर . तयाुंनी चार्ल्सला 
बुंदकु चालवण्या् लशकवले. मग बऱ्याचदा  ो 
जुंगला  जाऊन पक्ष्याुंची लशकार करू लागला. मामा 
जो्ने तयाला मा् ेपकडण्याचा गळ हदला आख्रण 
मा्े पकडायला लशकवले. काही वर्ाांनी चार्ल्सला 
प्राण्याुंची लशकार करण्याचा वीट आला. 

          कुटुुंबावर कलुंक 

चार्ल्सची अभ्या्ा  प्रग ी हो  नव्ह ी. तयामुळे  
डॉ. डार्वसन याुंना तयाच ेछुंद प्ुं  नव्ह े.   ेएकदा 
तयाला म्हणाले, “ ुला फक्त बुंदकु चालवायला आवड े, 
उुं दीर-कुत्र ेमारायला आवड े.  ू आपर्लया कुटुुंबाला 
कलुंक लावणार.” 1824 च्या ख्रि्म्च्या ्टु्टी  डॉ. 
डार्वसनने चार्ल्सला ्ाुंचग ले की पढुच्या वर्ी तयाला 
शाळा ्ोडावी लागेल आख्रण एडड ुंबगस र्वद्यापीठा  मोठा 
भाऊ इरॅस्म््ोब  वैद्यकीय लशक्षण घ्यावे लागेल. 

     गाुंडुळाुंचा बचाव 

एम्माने चार्ल्सला मा्े 
पकडण्याच्या गळाला 
 डफडणारे गाुंडुळ लाव ाना 
पाहहले. चार्ल्सने न ला 
्मजावले की गाुंडुळाुंना वेदना 
हो  नाही . पण पढुच्याच 
हदवशी एम्मा एका वाडग्या  
मीठ घेऊन आली. न च्या 
भावाने न ला ्ाुंचग ले हो े की 
गाुंडुळाुंना मीठाच्या पाण्या  
टाकर्लयावर वेदना न हो ा  े 
मर ा . एम्माने चार्ल्सला 
धमकी हदली की पनु्हा तयाने 
जजवुं  गाुंडूळ वापरले  र  ी 
कधीच तयाच्याशी बोलणार 
नाही. तयानुं र चार्ल्सने जजवुं  
गाुंडूळ वापरणे बुंद केले. पण 
मग तयाच्या गळाला फार कमी 
मा्े लागू लागले.  



              रूण र्वद्याथी 
ऑक्टोबर 1825 मध्ये वयाच्या ् राव्या वर्ी 

चार्ल्सने एडड ुंबगस र्वद्यापीठा  प्रवेश घे ला. पण  ेथील 
व्याख्याने तयाला नीर् वाट . वनस्प ी आख्रण 
प्राणीशास्त्राुंच्या व्याख्यानाुं ून लमळालेली माहह ी तयाला 
नवीन नव्ह ी. 1825 ्ाली चार्ल्सचा भाऊ इरॅस्म् यान े
र्वद्यापीठ ्ोडले. तयानुं र चार्ल्सने अनके नव ेलमत्र जोडले. 
एका लमत्राने तयाला फ्रें च नन्गस ्ुंशोधक लॅमाकस च े
्जीवाुंच्या उत्ाुं ीबाब चे र्वचार ऐकवले. आपर्लया 
आजोबाुंच ेर्वचार लॅमाकस च्या र्वचाराुंशी जळु ा , अ्े 
चार्ल्सला जाणवले.    

काही काळानुं र चालस् ने कोंदट वगास ील व्याख्याने 
ऐकणे बुंद केले. तयाऐवजी  ो मा्ेमाऱ्याु्ं ोब  लशुंपले आख्रण 
इ र जीव पकडू लागला. तयान ेअनेक ्ागरी जीवाुंच्या 
प्रजा ी गोळा केर्लया. 

एकोणी्ाव्या श का  
वदै्यकशास्त्र लशकणारे र्वद्याथी 
मनषु्याच्या शरीराचे ज्ञान 
लमळवण्या्ाठी म ृदेहाची 
चचरफाड कर . चार्ल्सला  े 
्ारे ककळ्वाणे वाटले 
आख्रण पहहर्लया वगासनुं र  ो 
पनु्हा न थे पर  गेलाच 
नाही. भूल हदर्लयालशवाय 
चाललेली रोग्याची 
शस्त्रक्या पाहाणेही तयाला 
प्ुं  नव्ह े. 1847 ्ाली 
चार्ल्सच्या एका वगसलमत्राने  
शस्त्रककया कर ाना रोग्याला 
भूल देऊन बेशुद्ध 
करण्या्ाठी पहहर्लयाुंदाच 
क्लोरोफॉमसचा उपयोग केला. 



                    महत्त्वाकाुंक्षी  रूण 

1826 च्या उन्हाळी ्ुट्टी  कॅरोलाईन आख्रण चार्ल्स 
घोड्याुंवर स्वार होऊन वेर्ल्च्या उत्तर भागा  गेले. चार्ल्सला 
ही ्फर खूप आवडली. आपर्लया भावाबद्दल कॅरोलाईनचे म  
बदलले हो े. चार्ल्स महत्त्वाकाुंक्षी अ्र्लयाचे न ला जाणवले 
हो े. चार्ल्सने वेर्ल्च्या ्मुद्रा ील जीवाुंचा अभ्या् करणे 
्ुरू ठेवले. तयाने  ेथील वनस्प ी्दृश एका र्वचचत्र 
जीवार्वर्यी र्वद्वानाु्ं मोर भार्ण हदले.     

एडड ुंबगसमध्ये दु् ऱ्या वर्ास  अ् ाना आपर्लयाला 
डॉक्टर बनायच ेनाही, हे चार्ल्सन ेपक्के ठरवले.  ो ना 
म ृदेह फाडू शक  हो ा, ना भूल हदर्लयालशवाय चाललेली 
शस्त्रक्या पाहू शक  हो ा. 

चार्ल्सचा ननणसय कळर्लयावर हा मलुगा आ ा उच्च 
लशक्षण घेणार नाही, अ् ेतयाच्या वडडलाुंना वाटले.  ो 
आपला ्ारा वळे लशकार आख्रण खेळ याुं च घालवणार, 
अशी चचुं ा तयाुंना वाटली. तयाुंनी चार्ल्सला धमोपदेशक 
बनण्याचा ्र्लला हदला. चार्ल्सन ेतयाुंचे म्हणणे मान्य केले. 

एडड ुंबगसमध्ये चार्ल्सला एक 
माणू् भेटला.  ो नन्गस 
्ुंशोधक चार्ल्स वेटटसन्ोब  
एका मोहहमेवर गेला हो ा. 
 ो उपजीर्वके्ाठी म ृ 
पक्ष्याुंच्या शरीरा  पेंढा 
भरण्याचे काम कर  अ्े. 
चार्ल्सने तयाला पै् े देऊन 
ही ‘टॅक््ीडमी’ कला लशकून 
घे ली. चार्ल्सला आपला 
लशक्षक अतयुं  हुशार आख्रण 
उदार अ्र्लयाचे जाणवले.   

      बकुस  आख्रण हेयर  
चार्ल्स कें ब्रब्रजमध्ये वदै्यकशास्त्र 
लशक  अ् ाना तयाच्या्ोब  
र्वर्लयम बकुस  आख्रण र्वर्लयम 
हेयर हे र्वद्याथी राहा .  े 
म ृदेहाुंची चोरी कर  व 
डॉक्टराुंना र्वक . 
शरीरशास्त्राची ओळख करून 
देण्या्ाठी अशा म ृदेहाुंची 
डॉक्टराुंना गरज अ्े. 
लवकरच बकुस  आख्रण हेयर 
याुंनी म ृ शरीराुंची मागणी 
परुवण्या्ाठी जजवुं  लोकाुंना 
ठार मारण्या् ्ुरुवा  केली. 
्ोळाव्या माण्ाला ठार 
मारर्लयावर  े पकडले गेले.. 
हेयरने आपला गनु्हा कबलू 
केला.  



          कें ब्रब्रजचे ्ोनेरी हदव् 

गावा ील चचसमध्ये धमोपदेशक बनण्याची कर्लपना चार्ल्सला 
आवडली.  ो धालमसक वाचन करू लागला. तया्ाठी तयाला ग्रीक 
भार्ा पुन्हा एकदा लशकावी लागली. शाळा ्ोडर्लयावर तयान ेग्रीक 
भार्ेचा उपयोग कधीही केला नव्ह ा. चार्ल्सला ग्रीक भार्ा 
लशकवण्याकरर ा एक लशक्षक घरी येई. जानवेारी 1828 मध्ये 
चार्ल्स कें ब्रब्रज र्वद्यापीठा  लशकण्या्ाठी गेला.  

            बीटल ककड्याुंच ेखळू 

कें ब्रब्रजचे हदव् चार्ल्सच्या आयुष्या ील ्ोनेरी हदव् हो .े 
 ेथील र्वद्याथीजीवन तयाला आवडले. थोडाफार अभ्या् केला  र 
न थे परीक्ष े उत्तीणस हो ा ये  हो े. कें ब्रब्रजच्या परर्रा ील 
दलदली  तयाला बीटल ककड ेआख्रण फुलपाखराुंच्या दलुमसळ प्रजा ी 
्ापडर्लया. बीटल ककड ेगोळा करण्याचा तयाला जणू छुंदच जडला. 
हहवाळ्या  तयान ेएक नोकर ठेवला. हा नोकर जीणस झाडाुंवर 
जमलेली मॉ् वनस्प ी खरवडून काढ  अ् ेआख्रण  ी र्पशवी  
भरून आण  अ्े. या मॉ्मध्ये चार्ल्सला बीटर्ल्च्या काही 
दमुीळ प्रजा ी ्ापडर्लया. चार्ल्स नावेच्या  ळाशी अ्लेर्लया 
कचऱ्यामध्येही नवनव ेककड ेशोध  अ्े. एका र्वज्ञान पुस् का  
तयाच्या बीटलचे चचत्र छापून आले. तयाखाली ललहहले हो े “चार्ल्स 
डार्वसनच्या ्ुंग्रहा ून”.  े पाहून तयाला खूप बरे वाटले.    

              ्ुलशक्षक्ष  लमत्र 

कें ब्रब्रजमध्ये चार्ल्सला वनस्प ीशास्त्राचे प्राध्यापक जॉन 
स्टीव्हन्् हेन््लो याुंच्याबद्दल खपू कौ ुक हो े. दोघे बऱ्याचदा 
्ोब  कफरायला जा  ककुं वा रोपटी, दगड आख्रण खननजे गोळा 
करण्याच्या मोहहमेवर जा . लोक चार्ल्सला “हेन््लो्ोब  
कफरणारा मनुष्य” म्हणू लागले. चार्ल्स या आपर्लया नव्या 
लमत्राकडून खपू काही लशकला.   

हेन््लोने चार्ल्सला प्राध्यापक अडॅम ्ेडजग्वक याुंची 
भूगभसशास्त्राची व्याख्याने ऐकण्या् पाठवले.  ्ेच अलेक्झाुंडर 
वॉन हम्बोर्लट याुंची पुस् के वाचण्या्ही ्ुचवले. 

  

कें ब्रब्रजमध्ये चार्ल्सची 
भेट वनस्प ीशास्त्राचे 
प्राध्यापक हेन््लो 
आख्रण भूगभसशास्त्राचे 
प्राध्यापक ्ेडजग्वक 
याुंच्याशी झाली. 
दोघेही धमोपदेशक 
हो े. तयाुंनी चार्ल्सला 
शोधकायास  वजै्ञाननक 
पद्ध ी वापरण्याचे 
ज्ञान हदले. हेन््लोने 
“बीगल” जहाजावर 
नन्गस ्ुंशोधक 
पदा्ाठी चार्ल्सची 
लशफार् केली.  



बीटल शोधण्या्ाठी चार्ल्स एका 
मद नी्ाला ्ोब  ने  अ्े. या 
बीटलच े ो काळजीपवूसक ननरीक्षण 
कर  अ्े. एकदा चार्ल्सला दोन 
दमुीळ बीटल हद्ले. दोघाुंना तयाने 
दोन हा ाुं  पकडले. तयाचवेळी 
तयाला आणखी एक बीटल हद्ला. 
तयाला पकडण्या्ाठी तयाने आपर्लया 
एका हा ा ील बीटल लगेच  ोंडा  
टाकला.  ोंडा र्लया बीटलने एक 
गरम द्रव ्ोडला आख्रण चार्ल्सची 
जीभ भाजली. चार्ल्सला  ोंडा ील 
बीटल थुुंकावा लागला. अशा प्रकारे 
तयाला एक दमुीळ बीटल गमवावा 
लागला.  

  

अलेक्झाुंडर वॉन हम्बोर्लट    

अलेक्झाुंडर वॉन हम्बोर्लट 
(1769-1859) हे जमसन भूगोल 
 ज्ज्ज्ञ व नन्गसवादी हो े. तयाुंनी 
दक्षक्षण अमेररका आख्रण मध्य 
आलशया  ्ुंशोधन केले. तयाुंच्या 
दक्षक्षण अमेररकेवरील लेखाुंनी चार्ल्स 
खूप प्रभार्व  झाला.  

हम्बोर्लट याुंनी 
उष्णकहटबुंधीय वादळे, ज्ज्वालामुखी, 
पथृ्वीचे चुुंबकीय क्षते्र, जागन क 
हवामान व  ापमान, वनस्प ीुंचे 
पथृ्वीवरील र्व रण याुंचा ्खोल 
अभ्या् केला. पथृ्वीवरील ्वस जीव 
परस्पराुंशी कोणतया दवु्याने जोडलेले 
आहे , याचा अभ्या् तयाुंनीच 
प्रथम ्रुू केला. या अभ्या्ाला 
आज आपण पयासवरणशास्त्र म्हण ो.   



          खेळ आख्रण मस् ी  

चार्ल्स कें ब्रब्रज र्वद्यापीठाच्या िाइस्ट कॉलेजमध्ये 
लशक  अ्े.  ेथे खळेाुंना प्राधान्य दे  आख्रण हे चार्ल्सला 
अनुकूल हो े.  ो र्वद्याथ्याांच्या एका गटाचा ्दस्य हो ा. हे 
र्वद्याथी कें ब्रब्रजशायरच्या दलदली  बदकाुंची लशकार कर , 
घोड्याुंच्या रे्मध्ये भाग घे , ्ुंध्याकाळी  े खाण-ेर्पणे व 
गाणे-बजावणे कर , पते्त खळे . अशा वेळी चार्ल्स बुंदकुीने 
आपले नेमबाजीच ेकौशर्लय दाखव  अ्े.  ो लमत्राला हवे  
पेट ी मेणबत्ती धरायला ्ाुंग  अ्े. मग नेम धरून चार्ल्स 
गोळी झाड  अ्े आख्रण जळ ी मेणबत्ती र्वझव  अ्े.    

चार्ल्सने न थे कला आख्रण ्ुंगी  याुंचाही आस्वाद 
घे ला.  ेथील कला्ुंग्रहालया   ो  ा्न ा् चचत्र े
न्याहाळ  ब्े, ककुं ग्ज कॉलेज चचसमध्ये ्ुरेल ्ुंगी  ऐक  
ब्े. कधीकधी  ो तया ्ुंगी काराुंना घरी बोलावून मैकफल 
जमव  अ्े.  

चार्ल्सचे कें ब्रब्रजमधील 
र्वद्याथीजीवन खूप 
आनुंदीदायक हो े. 
उन्हाळ्या   ो लमत्राु्ं ह 
कॅम नदी  ्फर कर  
अ्े आख्रण कें ब्रब्रजच्या 
भव्य इमार ी व ्ुुंदर 
बागा पाहा  अ्े.   



1809  ्ाली फ्रें च नन्गस ज्ज्ज्ञ जीन-बॅजप्टस्ट लॅमाकस  
(1744-1829) याुंनी ्जीव उत्ाुं ीर्वर्यक ल्द्धाुं  प्रकालश  
केला. यानु् ार, पयासवरणा  बदल झार्लया् ्जीवाुंची रचना 
आख्रण तयाुंच्या ्वयी बदल ा .   

उदाहरणाथस, जजराफाला झाडाच्या शेंड्यावरील पाने 
खाण्या्ाठी आपली मान ्ारखी वर खेचावी लाग े. म्हणजे, 
तयाला लाुंब मानेची गरज आहे. यामुळे हळूहळू पढुच्या 
र्पढयाुंमधील जजराफाुंची मान लाुंब हो  गेली. अशाप्रकारे, 
जजराफाुंची एक नवीनच प्रजा ी  यार झाली.   

डार्वसनच्या म े, काही प्रजा ी “नै् चगसक ननवड” या 
ल्द्धाुं ानु् ार बन ा . लाुंब मानेचे जजराफ या ल्द्धाुं ाचे 
्मथसन कर ा . लाुंब मान अ्लेर्लया जजराफाुंना जास्  पाने 
खायला लमळ ा . तयामुळे आपर्लया मुलाुंचे प्रजनन करण्या्ाठी 
 ेच जजवुं  राहा ा . काळानु् ार, छोट्या मानेचे जजराफ नष्ट 
हो ा . तयामुळे फक्त लाुंब मानेच्या जजराफाुंची प्रजा ी 
प्रस्थार्प  हो े.  

   उतपत्ती आख्रण उत्ाुं ी 
लॅमाकस  हे उत्ाुं ीची कर्लपना 
प्रथमच माुंडणारे कोम्ट दी 
ब्यफुोन (1707-88) याुंच्या 
मुलाचे लशक्षक हो े. 
प्राण्याुंमध्ये बदल क्े हो ा , 
यावर इरॅस्म् डार्वसन आख्रण 
लॅमाकस  याुंची आपापली म े 
हो ी.     
पण बॅरन कुर्वयर (1769-
1832) याुंना वाटे की प्राणी 
जन्मर्लयावर ज्े अ् ा   
 ्ेच कायम राहा ा .  
कुर्वयरला लुप्त झालेर्लया 
प्राण्याुंचे अवशेर् ्ापडले  ेव्हा 
तयाने ननष्कर्स काढला की दैवी 
आपत्तीुंमुळे  े प्राणी लपु्त झाले 
आख्रण तयानुं र वेगळी रचना 
अ्लेले नवीन प्राणी ननमासण 
झाले.  
जेम्् ललयल (1798-1885) 
या प्रल्द्ध भूगभस् ुंशोधकाने 
कुर्वयरच्या र्वचाराुंना र्वरोध 
केला. तयाच्यानु् ार, पथृ्वीवर 
हवामान, ्मुद्र, ज्ज्वालामुखी 
आख्रण भूकुं प या नै् चगसक 
घटकाुंमुळे बदल हो  आलेले 
आहे . डार्वसनने आपर्लया 
दौऱ्यादरम्यान जेम्् ललयल 
याुंचे “र्प्र ुंल्पर्ल् ऑफ 
जजयोलॉजी”  हे पसु् क वाचले. 
तयाच्या मना  आले, पथृ्वी 
जर ्ुंथ ग ीने बदलली अ्ेल 
 र तयावरच्या प्राण्याुंमध्येही 
धीम्या ग ीनेच बदल हो  
अ्ले पाहहजे .   

नै्चगसक ननवड 

              आश्चयस 
1831 ्ाली लशक्षण ्ुंपर्लयावर चार्ल्स 

कें ब्रब्रजमधून पर ला. प्राध्यापक हेन््लो याुंच्या 
्र्लर्लयावरून  ो भूगभसर्वज्ञान लशकला. तयाुंनी 
चार्ल्सला प्राध्यापक ्ेडजग्वक्ोब  वेर्ल् भागा  
भू्वेक्षण करण्या् ्ाुंचग ले. नुं र चार्ल्स मामाकड े
कवड्याुंची लशकार करण्या् गेला. तयावेळी तयाच्या 
घरी प्राध्यापक हेन््लो याुंचे पत्र आले. या पत्राने 
तयाच्या आयुष्याला एक वेगळेच वळण लमळाले.  



               रूण प्रवा्ी 
29 ऑगस्ट 1831 रोजी घरी पर र्लयावर चार्ल्सने 

प्राध्यापक हेन््लो याुंचे पत्र वाचले. ब्रब्रटीश नौदलाने 
चार्ल्स डार्वसनला एचए्मए्् ्बीगल जहाजावर नन्गस 
्ुंशोधकाची नोकरी देऊ केली हो ी. हे जहाज दक्षक्षण 
अमेररके  एका ्ुंशोधन मोहहमेवर जा  हो े.  

चार्ल्सला हा प्रस् ाव आवडला. पण तयाचे वडील, 
डॉ. डार्वसन याुंना ही नोकरी ्ुरक्षक्ष  वाटली नाही. 
तयाुंनी चार्ल्सला कुणा ्मुंज् व्यक्तीची लशफार् 
आणण्या् ्ाुंचग ले. चार्ल्सचे मामा जो् वेड्जवडु 
याुंनी, हा दौरा चार्ल्स् ाठी एक उत्तम अनुभव ठरेल, हे 
तयाुंना पटवून हदले. तयानुं र चार्ल्स कें ब्रब्रजला हेन््लो 
याुंना भेटला आख्रण लुंडनला गेला.  

लुंडनमध्ये चार्ल्स, बीगल जहाजाच ेकमाुंडर कॅप्टन 
रॉबटस कफट्झरॉय याुंना भेटला. मग  ो कुटुुंब्रबयाुंचा, 
र्वशेर् : एम्माचा, ननरोप घेण्या्ाठी घरी गेला. पुन्हा 
लुंडनला पर ून  ो 27 डड्ेंबर रोजी पोट्स् माउथ 
बुंदरा ून बीगल जहाजावर रवाना झाला. खरुं र ही 
मोहीम दोन वर् ेचालणार हो ी. पण तयाला पाच वर्े 
लागली. या काळा  चार्ल्सने ्ुंपणूस जगाचा प्रवा् केला.   

         जहाजावरील जीवन 

बीगल जहाज़  लहान हो े. चार्ल्स एकच खोली 
हदव्ा कॅप्टन रॉबटस कफट्झरॉय्ोब   र रात्री एका 
अन्य अचधकाऱ्या्ोब  वापर  अ्े. झोप ाना पाय 
लाुंब करण्या्ाठी  ो पायाकडील कपाटाचा खण बाहेर 
काढ  अ्े. जहाजाच्या हेलकाव्याुंनी पोटा  मळमळ  
अ्र्लयामुळे काही काळ  ो फक्त मनुके खा  अ्े.    

बीगल प्रथम आकफ्रकेच्या पजश्चम ककनाऱ्यावर 
अ्लेर्लया केप वदे बेटावर थाुंबले. न थे चार्ल्सन े
पहहर्लयाुंदाच ज्ज्वालामुखी ून ननमासण झालेले बेट पाहहले.  

बीगल जहाजावर दहा 
 ोफा होतया. जहाजाला 
 ीन लशड ेहो ी. जहाज  
85 फूट लाुंब आख्रण 
245 टन वजनाचे हो े. 
जहाजा  74 लोक 
राहा . तयामुळे जहाजा  
जागा अपरुी पड  अ्े. 
चार्ल्स डार्वसन कॅप्टन 
रॉबटस कफट्झरॉय्ोब  
एकाच खोली  राहा  
अ्े. या दौऱ्यादरम्यान 
बायबलमधील 
महापरुा ील नोआच्या 
्फरीचे परुावे लमळ ील, 
अ्े कफट्झरॉयला वाट  
अ्े.  



बीगलने पुन्हा प्रवा् ्ुरू केला. चार्ल्सने जहाजाच्या 
पाठीमागे ्मुद्रा  एक जाळे अडकवले. तया जाळ्या  
अडकलेर्लया हजारो प्राण्याुंचे नमुन ेएकत्र करून, तयाुंची 
चचरफाड करून चार्ल्स ननरीक्षण कर  अ्े. काही वळेा, 
चार्ल्स जहाज अस्वच्छ कर ो, अशी  ्ार नार्वक कर  
अ् . बरेच्े नमुने आख्रण नोंदी चार्ल्सने इुंग्लुंडला 
पाठवर्लया. हेन््लो याुंनी इ र ्ुंशोधकाुंना चार्ल्सच्या 
शोधाुंबाब  माहह ी हदली. तयामळेु घरी पर ेपयां  चार्ल्स 
डार्वसन हा नन्गस ्ुंशोधक म्हणून मान्य ा पावला हो ा.      

    कॅप्टन रॉबटस कफट्झरॉय एक धालमसक व्यक्ती हो े. 
आजही अनके लोक बायबलमधील ्षृ्टीच्या ननलमस ीची 
कहाणी खरी मान ा . कफट्झरॉय याुंना आशा हो ी की 
चार्ल्स नोआच्या कहाणी ील महापुराचे पुरावे शोधून काढेल. 
तयाुंच्या म े, या महापुराच्या आधारेच खडकाुंमध्ये 
्ापडलेर्लया जीवाश्माुंचे स्पष्टीकरण दे ा येईल.  

       धमसप्र्ार 

बीगलवर  ीन प्रवा्ी हो े– 
यॉकस  लमन्स्टर, जेम्मी बटन 
आख्रण फ्यचुगया बास्केट.  े 
अजेंहटनाच्या न एरा डेल 
फ्वेगो बेटावरून आले हो े. 
कफट्झरॉय तयाुंना इुंग्लुंडला 
घेऊन आला. इुंग्लुंडमध्ये 
तयाुंनी लशक्षण घे ले,  ेथील 
राजाला भेटले आख्रण तयाुंनी 
ख्रिश्चन धमस स्वीकारला. नुं र 
 े धमसप्र्ार करण्या्ाठी 
आपर्लया मा भृूमी  गेले. पण 
न थे गेर्लयावर  े पनु्हा 
पहहर्लया्ारखे बनले. यामुळे 
कफट्झरॉयला वाईट वाटले. 
जेम्मीला तयाच्या 
आईवडडलाुंनी काही बटनाुंच्या 
मोबदर्लया  र्वकले हो े. 
तयामुळे तयाचे नाव ‘बटन’ 
अ्े पडले.    



     जीवाश्माुंचा शोध 

 ीन आठवड ेअटलाुंहटक महा्ागरा  2000 मैल प्रवा् 
केर्लयावर बीगल ब्राझीलला पोहोचले. न थे चार्ल्सने प्रथमच 
उष्णकहटबुंधीय जुंगले पाहहली. न थून  े दक्षक्षण अमेररकेच्या 
टोकाला गेले. न थे कॅप्टन कफट्झरॉयने ककनारपट्टीच ेमोजमाप 
केले.  

अजेंटीनामध्ये चार्ल्स जीवाश्माुंच्या शोधा  ननघाला. न थे 
खडकाुंमध्ये फ्लेले शेकडो जीवाश्म तयाला हद्ले. तयाने 
्मुद्रककनारी या ्गळ्या जीवाश्माुंचा ढीग रचला. या 
जीवाश्माुंमध्ये एक र्वशाल आमासडडलो, र्वशाल स्लॉथचे डोके,  
 ोक््ोडॉन (पाणघोड्या्ारखा जीव), आख्रण मायलोडॉन 
(हत्ती्ारखा जीव) हो े. हे ्गळे जीव आ ा लुप्त झालेले 
आहे . ्ध्या आढळणारे जीव आख्रण या प्राचीन जीवाुंमध्ये 
काही ना  ेअ् ूशक  ेका?   

कफट्झरॉयच्या म े, महापुरामध्ये पथृ्वीवरचे ्ुंपूणस जीवन 
नष्ट झाले. तयानुं र वनस्प ी आख्रण प्राणी पुन्हा जन्मले. पण 
चार्ल्स या म ाुंशी ्हम  नव्ह ा. तयाच्या म े, जमीन 
्मुद्राच्या पा ळीपेक्षा वर उचलली गेली आख्रण पथृ्वीवर जीवन 
्ुरू राहहले.   

   भोजना्ाठी लशकार  

चार्ल्स एक कुशल लशकारी 
हो ा. जहाजावर तयाच्या 
कौशर्लयाुंचा बराच उपयोग 
झाला.  ो आपर्लया जाळ्याने 
्मुद्र ील मा्े पकड  अ्े, 
जलमनीवर प्राण्याुंची लशकार 
कर  अ्े. आकफ्रके  
जहाजा ील लोकाुंनी 
शहामगृाचे माु्ं  खार्लले. 
आ ा  े भाजलेला प्यमुा 
आख्रण आमासडडलो खा  हो े. 
ख्रि्म्ला तयाुंनी चार्ल्सने 
लशकार केलेला लामा्ारखा 
प्राणी खार्लला.  

 
चार्ल्स एका खेचरावर 
ब्ून अडँीज पवस ावर 
शोध घेण्या् ननघाला. 
6000 फूट उुंचीवर तयाला 
देवदार वकृ्षाुंच्या जुंगलाचे 
जीवाश्म हद्ले. 9000 
फुटाुंवर तयाला ्मुद्री 
लशुंपर्लयाुंचे जीवाश्म हद्ले. 
 े ्मुद्रापा्ून एवढया 
उुंचीवर क्े पोहोचले? 
याबद्दल चार्ल्सची आपली 
काही म े हो ी. प्राचीन 
काळी अुंटलाुंहटक 
ककनाऱ्यावर झाडे अ् ील, 
मग  ी जमीन ्मुद्रा  
बडुाली अ्ेल, ्मुद्राखाली 
झाडाुंचे रुपाुं र हळूहळू 
खडकाुंमध्ये झाले अ्ेल, 
नुं र पथृ्वीवर भूकुं पामुळे 
पवस  ननमासण झाले 
अ् ील, तयावेळी झाडे 
ककनाऱ्याऐवजी पवस ाुंवर 
आली अ् ील.  



उन्हाळी हदव्ाुं  तयाुंची मोहीम न एरा डले फ्वेगा 
बेटावर पोहोचली. न थे काही प्रवा्ी उ रले. तयानुं र, 
चार्ल्स काही गुराख्याु्ं ोब  अजेंहटना ील गव ाळ प्रदेशा  
शोधकाम करण्या् गेला. चार्ल्सचा उत्ाह पाहून गुराखी 
चकी  झाले. चार्ल्सने अनेक मैल चाल  आख्रण घोड्यावर 
ब्ून प्रवा् केला.  ो डोंगर चढला. आपला अुंगभू  वेग व 
्ामथ्यस वापरून तयाने दोनवेळा आपर्लया ्ाथीदाराुंचा जीव 
वाचवला.  

            पवस ाुंची हालचाल 

चचलीमध्ये चार्ल्सने पहहर्लयाुंदाच भूकुं प अनुभवला. 
तयावेळी जमीन  ीन फूट उुंचावर्लयाचे तयाने कफट्झरॉयला 
दाखवले. चार्ल्सला ठामपणे वाटू लागले की अडँीज पवस  
भुकुं पामुळेच ्मुद्रा ून वर आले अ्ावे . तयामुळेच ्मुद्री 
जीवाश्म या पवस ावरही ्ापड ा . पण हे जीवाश्म 
एकमेकाुंपा्ून दरूदरू अ्लेर्लया बटेाुंवर क् ेपोहोचले?  

7 ्प्टेंबर 1835 रोजी बीगल प्रशाुं  महा्ागरा ील 
गॅलापागो् बेटाुंवर पोहोचले. इथेच चार्ल्सला पडलेले कोड े
उलगडले.  

यॉकस  लमन्स्टर, जेम्मी 
बटन  आख्रण फ्यचुगया 
बास्केट, न एरा डेल 
फ्वेगामध्ये आपर्लया 
लोकाुंना भेटले. केप हॉनस 
जवळील या बेटाुंवरचे 
जीवन खपू कठीण हो े. 
चार्ल्सला  ेथील लोक 
मनषु्यापेक्षा रानटी 
जनावराु्ं ारखे वाटले.  े 
लोक नरभक्षक आहे , 
अ्े तयाला कळले. 
बीगल जहाज नुं र पनु्हा 
न थे पर ले  ेव्हा फक्त 
जेम्मी बटनच तयाच्याशी 
लमत्रा्ारखा वागला. 
जेम्मी न थ ेउ रला हो ा 
 ेव्हा ्ुदृढ हो ा, 
तयाच्या अुंगावर चाुंगले 
कपड ेहो े. आ ा  ो 
अशक्त आख्रण र्ववस्त्र 
हद्  हो ा. पण  ो 
नेहमीच्याच अदबीने 
चार्ल्स् ोब  जेवला.  



केप 
हॉनस  

                का्वाुंचे बटे 

स्पॅननश भार्े  गॅलापागो् म्हणज े“र्वशाल का्व”. 
्प्टेंबर 1835 मध्ये बीगल गॅलापागो् बेटाुंवर पोहोचले. न थे 
चार्ल्स आठवडाभर एकटाच जेम्् बेटावर राहहला. चार्ल्सच्या 
जीवना ील हा एक अतयुं  महत्त्वाचा आठवडा ठरला.   

रुक्ष ननवडुुंगाुंच े े बटे र्वचचत्र हो .े न थे र्वशाल का्व 
मजे  कफर  हो ी. ज्ज्वालामुखी ून बनलेर्लया काळ्या पवस ावर 
पाली्ारख्या हजारो डॅ्रगन घोरपडी कफर  होतया.  ेथील पक्षी 
पाळीव अ्र्लया्ारख ेवाग  हो े. चार्ल्सला पक्ष्याुंच्या 26 
वेगवेगळ्या प्रजा ी या एकाच बेटावर आढळर्लया.  

चार्ल्सने बेटावरच्या नमुन्याुंचे वगीकरण केले. अ्े 
नमुने यापूवी कुणालाही लमळाले नव्ह े. चार्ल्सला प्रतयेक 
बेटावरील का्वाुंच्या पाठीवरचे कवच  ्ेच का्वाुंच्या माना 
वेगवेगळ्या अ्र्लयाचे हद्ून आले. प्रतयेक बेटावरील कफुं च 
पक्ष्याच्या चोची्ुद्धा वेगळ्या होतया.    

बीगलने 5 वर्ाांच्या 
्फरी  ्ुंपणूस जग 
पालथे घा ले. 
गॅलापागो् बेटावरून 
जहाज ऑस्टे्रललया 
आख्रण न्यझूीलॅंड येथ े
गेले.  

बीगल जहाजाचा प्रवा्मागस  

केप  
व्हदे 

 बेट   

यरुोप 

आलशया  
आकफ्रका 

दक्षक्षण  
अमेररका  

 ऑस्टे्रललया  प्रशाुं   
महा्ागर  

गॅलापागो्  
बेट 

अटलाुंहटक  
महा्ागर  

न एरा डले  
फ्वगेा बेट 



्ुरुवा ीला चार्ल्सला याचे आकलन झाले नाही. 
पण तयाला एवढे कळले की प्राण्याुंच्या प्रजा ी कायम 
 शाच राहा  नाही ,  र बदल  राहा ा .  

         नवे बटे, नव्या प्रजा ी 
आपर्लया ननरीक्षणाुंआधारे, चार्ल्सला बेटाची कहाणी 

हद्ू लागली. ‘ज्ज्वालामुखीमळेु बेट ्मुद्रा ून वर आले. 
्ुरुवा ीला तयावर जीवन नव्ह .े नुं र न थे पक्षी आले. 
तयाुंनी ्ोब  बीज ेआणली. काही बीजे ्मुद्रा ून वाहा  
आली. बीजाुंपा्ून रोपटी उगवली. पाली आख्रण का्व 
लाकडी ओुंडक्याुंवरून वाहा  बेटावर आले.  

प्रतयेक प्राण्याला बेटावर अ्लेर्लया अन्नानु्ार 
स्व :  बदल घडवावा लागला. ज ेप्राणी अ्ा बदल 
घडवू शकले नाही ,   ेनष्ट झाले. ज्ज्याुंनी नन्गासशी 
जुळवून घे ले,   ेजजवुं  राहहले.’ चार्ल्सने याला  
“नै्चगसक ननवड” (नॅचुरल ल्लेक्शन)  म्हटले.   

ककतयेक र्पढयाुंनुं र, एकच पूवसज अ्लेले प्राणी 
नन्गासशी जळुवून घेण्या्ाठी स्व :ला खूप बदल  
गेले. हळूहळू  े एकमकेाुंपा्ून इ के वेगळे हद्ू लागले 
की तयाुंच्या नव्याच प्रजा ी बनर्लया. मग   ेआप्ाुं  
पुनरुतपादनाची प्रक्याही करू शकले नाही .  

गॅलापागो् बेटावर कफुंच 
पक्ष्याुंच्या 13 प्रजा ी होतया. 
तयाुंच्या चोची फार 
वेगवेगळ्या होतया. 
चार्ल्सच्या लक्षा  आले की 
या ्वाांचे पवूसज एकच 
आहे  आख्रण  े मखु्य 
भूमीपा्ून या बेटाुंवर उड  
आले. पण काळानु् ार 
तयाुंच्या चोचीुंची रचना 
 ेथील अन्नानु् ार बदल  
गेली. कफुं च पक्ष्याुंच्या 
अभ्या्ानुं रच चार्ल्स 
डार्वसनने आपर्लया ‘नॅचरुल 
ल्लेक्शन’ या ल्द्धाुं ाबद्दल 
भाष्य केले.  
गॅलापागो्च्या वेगवेगळ्या 
बेटाुंवरील का्वाुंचे कवच 
आख्रण माना याुंच्या रचनाही 
वेगवेगळ्या होतया. या 
बेटाुंशी पररचच  लोक का्व 
पाहून  े कोणतया बेटावरचे 
आहे,  े ्हज ओळख .  



          महान ्ुंशोधक  

2 ऑक्टोबर 1836 रोजी चार्ल्स मेहहमेवरून 
पर ला. तयाने गोळा केलेर्लया नमुन्याुंचा ्खोल 
अभ्या् केला. 1839 ्ाली तयान ेएम्माशी लग्न केले. 
 े कें ट प्राुं ा ील डाउन गावा  राहाण्या् गेले. न थे 
आयुष्यभर  ो वाचन आख्रण ललखाण कर  राहहला. 
नुं र तयाने “नॅचुरल ल्लेक्शन” हा ल्द्धाुं  ललहहला.  

         ्क्षम  ो हटकला 
डार्वसनने आपले ्ुंशोधन पुढील वी् वरे् प्रकालश  

केले नाही. 1858 ्ाली तयाचा ्ुंपकस  नन्गस ्ुंशोधक 
आर्लफे्रड रस््ेल वॉले् (1823-1913) याच्याशी झाला. 
डार्वसन्ारखेच वॉले्नेही उत्ाुं ीर्वर्यी “्क्षम  ो 
हटकला” अ्ाच र्वचार केला हो ा. जुलै 1858 मध्ये 
दोन्ही ्ुंशोधकाुंनी एक ्ुंयुक्त प्रबुंध वाचला. पुढच्याच 
वर्ी डार्वसनचे पुस् क “ऑन द ओररजजन ऑफ स्पे्ीज 
बाय मीन्् ऑफ नॅचुरल ल्लेक्शन” प्रकालश  झाले.    

या पुस् कान ेखूप खळबळ माजली आख्रण डार्वसनचे 
अनेक शत्रू ननमासण झाले. या  कॅप्टन कफट्झरॉयही 
हो े. कारण कफट्झरॉयच्या म े, बायबलनु्ार जगाची 
ननलमस ी फक्त एका आठवड्या  झालेली हो ी. 

          ज्ञानाची उत्ाुं ी 
1871 ्ाली डार्वसनने आणखी एक पसु् क ललहहले 

“द डड्ेंट ऑफ मॅन.” या  तयान े‘मनुष्यदेखील उत्ाुं ी 
होऊनच बनला आहे  ्ेच आहदमानव, वानर, मनुष्य 
या ्वाांचे पवूसज एकच आहे’ अ्े म्हटले. लोक तयाच्या 
या ्ाुंन कारक र्वचाराुंना मानण्या्  यार नव्ह े. पण 
्ुंशोधकाुंनी मात्र डार्वसनच्या शोधाचे महत्त्व जाणले. 19 
एर्प्रल 1882 रोजी डार्वसनचे ननधन झाले. जगा ील या 
महान नन्गस ्ुंशोधकाच्या ्न्मानाथस तयाचे 
वेस्टलमन्स्टर एब े(मोठा चचस) येथे दफन केले.  

चार्ल्स आख्रण एम्मा 
डार्वसन कें ट प्राुं ा  
डाउन हाऊ् येथ े
राहहले. एम्माने आपर्लया 
दहा मुलाुंना ्ाुंभाळले 
 र चार्ल्सने आपर्लया 
पसु् काुंवर काम केले.   



डार्वसनच्या आयुष्या ील महत्त्वाच्या घटना 
 
 

1809 12 फेब्रवुारी रोजी इुंग्लुंडमधील श्रजूबरीजवळ जन्म. 
1817 जलुैमध्ये आईच ेननधन. श्रजूबरीमध्ये शाळा ्ुरू. 
1818 श्रजूबरी ग्रामर स्कूलमध्ये प्रवेश. 
1819 वेड्जवडु कुटुुंबाच्या “मायेर हॉल” या घरी गेला.  
1825 शाळा ्ोडून वदै्यकीय लशक्षणा्ाठी एडड ुंबगसला गेला. 
1828 कें ब्रब्रजच्या िाइस्ट कॉलेजमध्ये धालमसक लशक्षण.   
1831 कें ब्रब्रजमधील लशक्षण पणूस. बीगल जहाजाची ्फर.  

1832    केप व्हदे बेट, ब्राझील आख्रण न एरा डले फ्वगेो येथ े 
          प्रवा्. 
1833 अजेंटीना ील पुंपा्चा प्रवा्.   
1834 चचलीमध्ये अडँीज पवस ाचा दौरा.  

1835     चचलीमध्ये भूकुं पाचा अनभुव. मग गॅलापागो्  
          बेटाुंचा अभ्या्. घरी पर  ाना  ाहह ी (1835),   
          न्यझूीलुंड (1835), ऑस्टे्रललया (1836) येथ ेथाुंबा. 
1836 दक्षक्षण अमररकेच्या प्रवा्ानुं र 2 ऑक्टोबर रोजी    
          इुंग्लुंडकड ेपर ीचा प्रवा्.  
1839 एम्मा वडे्जवडुशी लग्न.  
1839 कें ट प्राुं ा ील डाउन हाऊ् येथे स्थलाुं र.  
1845 बीगल प्रवा्ाच्या अनभुवाुंचे प्रकाशन. 
1856 पसु् क ललहहण्याची  यारी. 
1858 आर्लफे्रड रस््ेल वॉले्शी भेट. 
1859 “ऑन द ओररजजन ऑफ स्पे्ीज बाय मीन्् ऑफ 
 नॅचुरल ल्लेक्शन” चे प्रकाशन. 
1871 “द डड े्ंट ऑफ मॅन,” चे प्रकाशन. 
1882 19 नोव्हेंबर रोजी डाउन हाऊ्मध्ये ननधन.  

डाउन हाऊ्मध्ये 
चार्ल्स डार्वसन 40 वर् े
राहहले. न थेच तयाुंनी 
प्रवाळ वनस्प ी, 
ज्ज्वालामुखीुंची बेटे 
आख्रण दक्षक्षण अमेररकेच े
भूरचनाशास्त्र याुंर्वर्यी 
ललखाण केले. तयाुंनी 
्मुद्री  ळाचे जलचर, 
गाुंडूळ, कब ुर, ऑककस ड, 
ककटकभक्षी वनस्प ी 
अशा ्वस  ऱ्हेच्या 
प्राणी व वनस्प ीुंचा 
अभ्या् केला. दक्षक्षण 
अमेररके  डा् 
चावर्लयामुळे  े नेहमी 
आजारी पड . 
वदृ्धावस्थे ही डार्वसन 
दररोज आपर्लया बागे  
चाल  अ् . आ्पा् 
हद्णाऱ्या नै् चगसक 
र्वर्वध ेचे तयाुंना 
नेहमीच नवल वाट  
अ्े. 


